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Toeristische bestemmingen
maken een ontwikkeling door in
de tijd. Die kun je aflezen aan de
ansichtkaarten en aan de verhalen die mensen over de plaats
vertellen. Toerisme bijsturen kan
alleen als je de verhalen over een
plaats goed begrijpt, schrijft promovendus Chalermpat Pongajarn
in zijn proefschrift.
Thailand trok vorig jaar 32 miljoen
vakantiegangers, goed voor ongeveer 20 procent van de nationale
inkomsten. Het dorpje Pai, in de
bergen in het noorden van Thailand, trekt al vanaf de jaren zeventig toeristen. Aanvankelijk waren
dat vooral bergwandelaars. Vanaf
de jaren tachtig kwamen er steeds
meer rugzaktoeristen; het dorp
veranderde in een hippieoord.
Door een romantische Thaise bioscoopfilm die zich afspeelt in Pai,
wordt de plaats sinds 2005 overspoeld wordt door Thaise stelletjes
die de film willen herbeleven.
Pongajarn, die op 1 december
promoveert bij de leerstoelgroep

Culturele Geografie, onderzocht
de ontwikkeling van deze toeristische bestemming door ansichtkaarten te bekijken die in Pai werden verkocht door winkels, hotels
en restaurants. De afbeeldingen
laten zien hoe het verhaal over Pai
veranderde. Hij concludeert dat
toeristische bestemmingen veranderlijk zijn. ‘De ontwikkeling van
toeristische bestemmingen is het
resultaat van uitwisselingen tussen mensen, maar ook dingen.’
Dat wil zeggen: de sfeer en inrichting van een plaats worden bepaald door de bewoners en ondernemers die de plek vormgeven en
de toeristen die er komen, maar
ook door fysieke dingen, zoals de
bioscoopfilm die de romantische
stelletjes naar Pai trok, of de kwaliteit van de wegen ernaartoe.
De drie versies van Pai – buitensportplaats, hippieoord en romantisch dorp – bestaan nu allemaal
naast elkaar, zegt Pongajarn, en
worden in verschillende netwerken bevestigd. Maar in de ruimtelijke inrichting zijn de drie ook in
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TOERISTENPLAATS HEEFT MEERDERE GEZICHTEN

De Noord-Thaise plaats Pai staat onder toeristen op drie manieren bekend:
als buitensportplaats, hippieoord en romantisch dorp.

conflict met elkaar. Rugzaktoeristen willen goedkope jeugdherbergen van bamboe, terwijl de romantische Thai hotels in Italiaanse
stijl willen.
Investeringen in het toerisme
mislukken nogal eens als het verhaal over een plaats niet goed begrepen wordt. Dat geldt ook voor
pogingen van de overheid om de
ontwikkeling van toeristische bestemmingen te veranderen, stelt

Pongajarn. Het lukt de overheid
bijvoorbeeld niet om de seksindustrie in badplaats Pattaya aan
banden te leggen. Dat komt,
denkt Pongajarn, omdat de ideale
lokale omstandigheden voor het
sekstoerisme niet echt begrepen
worden: machtige lokale seksexploitanten, goed bereikbare tropische stranden en veel migratie
van arme meisjes en jongens uit
Bangkok. JT

Sommige mensen willen graag in de natuur
begraven worden. Dat stuit weer op weerstand van anderen, omdat het de natuur zou
schaden. Maar een Wagenings onderzoek op
natuurbegraafplaats Heidepol laat geen een
negatief effect zien op de vegetatie en de
bodem.
De onderzoekers vergeleken in opdracht van
Natuurmonumenten de samenstelling van de
planten en de bodem in de directe nabijheid
van graven met die verderop op het terrein. De
verschillen zijn nihil, zegt Wim de Haas van
Wageningen Environmental Research.
De vestiging van natuurbegraafplaatsen
stuit regelmatig op weerstand van omwonenden, zegt De Haas. ‘Mensen vrezen milieuschade of vinden het idee onprettig. Milieuschade
in de zin van uitspoeling van schadelijke stoffen is eerder al eens onderzocht. Die schade
door bijvoorbeeld medicijnresten, amalgaamvullingen of kunstheupen blijkt mee te vallen.
Wat wij nu onderzocht hebben is de eventuele
schade die aan de vegetatie wordt toegebracht.’
Sinds 2012 biedt Heidepol, een natuurbeRESOURCE — 30 november 2017

graafplaats van 17 hectare op de grens van Ede
en Arnhem, de mogelijkheid om een laatste
rustplaats te vinden onder een boom of in de
wei. Het terrein biedt plek aan maximaal 7250
graven. Die liggen verspreid over het terrein,
maar de meest waardevolle plekken worden
ontzien, legt De Haas uit. De dichtheid van de
graven varieert met de aanwezige natuurwaarden van 200 tot 1000 graven per hectare. Op de
plekken met de meeste graven kan daardoor
maximaal een derde van de grond worden verstoord.
Toch levert dat volgens de Wageningse studie geen blijvende schade op voor de soortenrijkdom. De Haas: ‘Die graven worden niet allemaal tegelijk gegraven. Dat scheelt.’ Daarbij zit
Heidepol midden in een overgangsperiode zit.
De voormalige landbouwgrond en het soortenarme bos worden omgevormd tot bloemrijk
grasland, heide en bos met hoge natuurwaarden. Beheermaatregelen die daaruit voortvloeien hebben een veel grotere impact dan het delven van graven.
De studie is volgens De Haas niet het definitieve antwoord op de vraag of natuurbegraven
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BEGRAVEN IN DE NATUUR DEERT VEGETATIE NIET

Nabestaanden mogen een graf op natuurbegraafplaats Heidepol markeren met een boomschijf.

negatieve gevolgen heeft voor de natuur. De
Haas: ‘Je moet dit eigenlijk continu monitoren.
Bovendien is de situatie op elke natuurbegraafplaats weer anders. Je zou voor meer natuur- en
bodemtypen dit soort onderzoek moeten
doen.’ RK

